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دیدار روز شنبه رئیسجمهوری و اعضای
ستاد ملی مقابله با کرونا با حضرت آیت اهلل
خامنهای رهبر معظم انقالب و بیانات ایشان
در مورد لزوم اتخاذ تصمیمهای قاطع و
حاکمیتی ،اقناع افکار عمومی و همکاری همه
دستگاهها و آحاد مردم برای مقابله با وضعیت
تأسفبار ویروس کرونا بازتاب گستردهای داشت.
رهبر انقالب در این جلسه فرمودند« :کاری
که یکیدو هفته قبل در برخورد با دولت و
رئیسجمهوری از سوی بعضیها صورت
گرفت ،کار غلطی بود؛ انتقاد غیر از هتک
ک حرمت جایز نیست»
حرمت است؛ هت 

سیماسادات الری
سخنگوی وزارت بهداشت
اعالم کرد که نتایج
آزمایشهای حیوانی
واکسن ایرانی خوب بوده و
پیشبینی میشود تا آخر
پاییز اولین آزمایش روی
نمونه انسانی انجام شود.
او گفت :هنوز موردی از
ابتال به آنفلوانزا در کشور
گزارش نشده و همچنان
در تالش هستیم تعداد
بیشتری واکسن وارد کنیم.

چه خبر از کجا؟
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فرزانه ابراهیمزاده ،پژوهشگر
تاریخ در توئیترش نوشته
بود« :خواهرم چند روز پیش
این عکس را فرستاد از مرد
جوانی که روی تنه درخت
قطع شده داشت این نقش
را پیاده میکرده .گفته بود
پارک ملت و شهرداری هم
اجازه داده [اما] پنجشنبه که
رفتند دیدند تنه درخت را
قطع کردند و خبری از این
کار هنری نیست اعتراض
هم کردند اما حراست پارک
جوابی نداده.

محمدجواد ظریف وزیر امور خارجه کشورمان در توئیتر خود
نوشت« :مسلمانان قربانیان اصلی گروه نفرت هستند؛ نفرتی
که قدرتهای استعماری آن را بنا نهاد و مزدوران آنها آن را نشر
دادند .توهین به  ۱.۹میلیارد مسلمان و مقدسات آنها ب ه دلیل
جنایتهای زشت این افراط گرایان فرصت طلب و سوء استفاده
ط گرایی است.
از آزادی بیان است .این مسأله سوخت افرا 

 4آبان
1399

محسن حاجیمیرزایی وزیر آموزش و
پرورش اعالم کرد که کمتر از  ۱۰درصد
دانشآموزان آموزش حضوری دریافت
میکنند و بیش از  ۹۰درصد از آموزشهای
غیرحضوری بهرهمند میشوند .به گفته او
تراکم کالسهای درس بشدت کاهش و
حساسیت عوامل اجرایی و مراقبین سالمت
نسبت به گذشته بسیار افزایش یافته و
مشکل خاصی در این بخش نداریم.
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سجمهوری
اردوغان ،رئی 
ترکیه بازهم بابت ماجرای
قتل معلم تاریخ فرانسوی به
دست یک جوان چچنیتبار
تندرو و نشاندادن کاریکاتور
پیامبر اسالم ،از موضع همتای
فرانسویاش انتقاد کرد و باز به
امانوئل مکرون گفت مشکل
روانی دارد .رئیسجمهوری
فرانسه هم از دولتهای اسالمی
و عربی خواست جلوی موج
تحریم کاالهای فرانسوی را در
این کشورها بگیرند.
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باال بود و مجلس و دولت در
س با وجود تعطیلیها باز هم
روزهای گذشته تب و تاب بور
نطور
یی هم نباید غافل شد و هما 
طی
پیش ببرند؛ از خبرهای کرونا
تالش بودند تا بتوانند کاری از
حال یکهتازیست و هر روز
متأسفانه کرونا همچنان در
تما میبینیم و خبر داریم
مه ح ً
واکسن کرونا ماسک است
که ه
یرد پس در حال حاضر ،تنها
گ
ی
م
را
نان
جان شمار زیادی از هموط
رعایت کنید؛ در این شرایط
و فاصل هگذاری اجتماعی را
دن ماسک را فراموش نکنید
تهران طی روزهای گذشته به
پس ز
اسازگاری دارد کیفیت هوای
رونایی هوای پایتخت هم سرن
های دنیای سیاست ،هم کم
ک
حساس ،ناسالم اعالم شد .خبر
آلوده بود که برای گرو ههای
نالملل ،اخبار
گذشته در حوزه سیاست بی 
حدی
ین و پربازدیدها طی روزهای
نبود و یکی از مهمتر
زده آبان مشخص خواهد شد.
مریکاست که نتیجهاش سی
مربوط به انتخابات ا
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حسن روحانی در جلسه ستاد ملی مقابله
با کرونا در حضور رهبر انقالب گفت:
«همانند دوران جنگ که اجازه خرید
تجهیزات جنگی به ما نمیدادند ،در
ابتدای شیوع کرونا نیز تقریباً هیچکس
تجهیزات مورد نیاز مثل کیت تشخیص،
دستگاه تنفس ،امکانات و تجهیزات
آیسییو و حتی ماسک را به ما نداد ولی
با اتکا به شرکتهای دانشبنیان ،این
تجهیزات را به سرعت تولید کردیم و
اکنون هیچ مشکلی نداریم».
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مرکز آمار ایران میگوید شمار زاد
وولدهای سال  ،١٣٩٨به یک میلیون
و  ١٩٦هزار و  ١٣٥والدت رسیده که
کمترین میزان والدت در هشت سال
گذشته است .بنابر همین گزارش،
الگوی سنی باروری سال  ،۹۸کاهش
میزان باروری کل در همه سنها و
خصوصاً گروههای سنی جوان؛ از
جمله گروههای سنی  ٢٤-٢٠و ٢٩-٢٥
و ٣٤-٣٠ساله را نشان میدهد .میزان
باروری کل ایران در نیمه اول دهه
 ١٣٩٠با شیب مالیمی رو به افزایش
بوده و از  ١.٧٥فرزند در سال  ۹۰به
حدود  ٢.٠٧فرزند در سال  ۹۶رسیده
ولی باز کم شده و در سال  ١٣٩٨به
میزان  ١.٨فرزند افت کرده است.
تعداد زاد وولدهای سال  ،۹۰یک
میلیون و  ٣٨٢هزار بوده؛ در سال
 ١٣٩٥به یک میلیون و  ٥٢٨هزار
افزایش داشته اما شمار زادوولدها در
کل کشور از سال  ١٣٩٥تا  ١٣٩٨رو به
کاهش گذاشته و به یک میلیون و ١٩٦
هزار رسیده است.

